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Luni, 23 august, 
va începe construcţia 
caselor pentru 
sinistraţi

Promo-Lex a depistat 
primele lacune
în campania electorală 
pentru referendum

Mai multe drepturi 
pentru persoanele 
cu dizabilităţi

Republica Moldova şi 
Georgia vor intensifica co-
laborarea bilaterală în dome-
niile social-economic, cultu-
ral, tehnologiilor informaţio-
nale  etc. prin elaborarea şi 
implementarea unor proiecte 
comune cu implicarea atît a 
specialiştilor din ambele sta-
te, cît şi a reprezentanţilor 
organismelor internaţionale.

O înţelegere în acest sens 
a fost atinsă în cadrul discu-
ţiilor dintre preşedinţii celor 
două state, Mihai Ghimpu şi 
Mihail Saakaşvili, în cadrul 
discuţiilor purtate la Batumi 
în timpul vizitei de lucru a 
Preşedintelui interimar al 
Republicii Moldova în Geor-
gia.

În cadrul discuţiilor cu 
omologul său georgian,  Mi-
hai Ghimpu a menţionat că 
la moment Republica Mol-
dova şi Georgia trec prin 
aceeaşi perioadă de reforma-
re a întregului sistem social-
economic şi politic, care are 
drept scop construcţia unei 
societăţi libere, bazate pe 
supremaţia legii şi respectă-
rii drepturilor fundamentale 
ale omului. „În acest proces 

Prim-ministrul Vlad Filat şi Preşedintele Societăţii 
Filantropice United Medical Forces „Pro Humanitate” 
(Germania), Dirk Hartig, au semnat la 16 august un Me-

morandum de 
parteneriat, a 
relatat Direcţia 
comunicare şi 
relaţii cu presă 
a Guvernului. 

P o t r i v i t 
d o c u m e n t u -
lui, Societatea 
Filantropică 
United Me-
dical Forces 

„Pro Humanitate” din Germania se oferă să acorde su-
port Guvernului pentru acoperirea necesităţilor umani-

tare ale populaţiei. În vederea identificării necesităţilor 
stringente ale acestora, „Pro Humanitate” va colabora 
cu autorităţile administraţiei publice, asigurînd, în co-
mun, implementarea unor proiecte de caritate. 

Totodată, conform Memorandumului respectiv, Gu-
vernul R. Moldova va întreprinde acţiunile necesare în 
vederea administrării eficiente şi coordonării activităţii 
de recepţionare şi distribuire a asistenţei umanitare ofe-
rite de Societatea Filantropică United Medical Forces 
„Pro Humanitate” din Germania. 

Memorandumul mai prevede că Guvernul, prin 
intermediul organelor centrale de specialitate ale ad-
ministraţiei publice, implicate în procesul de recepţi-
onare, distribuire şi utilizare conform destinaţiei a bu-
nurilor, ce constituie ajutor umanitar, va asigura ope-
rativitate şi conlucrare eficientă cu părţile antrenate în 
acest proces.

tinerii, Mihai Ghimpu şi Mi-
hail Saakaşvili au vorbit atît 
despre procesele de refor-
mare, care au loc în ambele 
state, cît şi despre prietenia 
dintre popoare, necesitatea 
stabilirii unor relaţii reciproc 
avantajoase dintre ţări, ba-
zate pe principii de egalitate 
şi respect reciproc. În acest 
context, Preşedintele inte-
rimar Mihai Ghimpu a spus 
că atunci cînd este prietenie 
există speranţă şi mişcare 
spre un viitor mai fericit.

Aspectele colaborării din-
tre parlamentele Republicii 
Moldova şi Georgiei au fost 
discutate de Mihai Ghimpu 
în cadrul întrevederii cu Pre-
şedintele  Legislativului de 
la Tbilisi David Bakradze. 
Interlocutorii au constatat că 
la moment există toate premi-
sele pentru stabilirea unor re-
laţii mai avantajoase de cola-
borare între două Parlamente, 
convenind asupra organizării 
unui schimb de experienţă în-
tre deputaţii legislativelor de 
la Chişinău şi Tbilisi, prin or-
ganizarea unor vizite recipro-
ce, seminare sau conferinţe 
comune.

deloc uşor de modernizare 
a societăţii, bazîndu-ne pe 
experienţa reciprocă, putem 
mai eficient să 
atingem scopurile 
propuse. Exem-
plul Georgiei ne 
demonstrează că 
într-o societate li-
beră şi democrată 
sînt create toate 
premisele pentru 
dezvoltarea mul-
tidimensională a  
economiei naţio-
nale, altor dome-
nii, care influen-
ţează direct asupra 
bunăstării vieţii 
fiecărui cetăţean”, 
a menţionat Preşe-
dintele interimar 
Mihai Ghimpu.

Mihail Saa-
kaşvili  a apreciat 
procesele de re-
formare a Repu-
blicii  Moldova, 
implementate de 
Alianţa pentru Integrare 
Europeană, menţionînd că 
realizarea lor va permite ţă-
rii noastre să atingă în scurt 
timp obiectivele trasate – li-

chidarea sărăciei şi integra-
rea în Uniunea Europeană. 
„Georgia are ce învăţa de la 

Republica Moldova în pro-
cesul de modernizare a sta-
tului. În acest context, sta-
bilirea unor relaţii reciproc 
avantajoase ne permite mai 

eficient, bazîndu-ne pe expe-
rienţa reciprocă, să realizăm 
obiectivele de modernizare 

a ţărilor noastre, a accentuat 
şeful statului georgian.

În cadrul discuţiilor cei 
doi preşedinţi au abordat şi 
problema atragerii investiţi-

ilor în economiile naţionale, 
menţionînd că în procesul 
de reformare prin care trec 

Republica Moldova 
şi Georgia, acestea 
joacă un rol extrem 
de important.

Mihai Ghimpu a 
adus sincere mulţu-
miri lui Mihail Saa-
kaşvili, în particular, 
şi poporului georgi-
an pentru susţinerea 
acordată Republicii 
Moldova în lichida-
rea consecinţelor ca-
lamităţilor naturale 
din vara anului cu-
rent, menţionînd că 
prin acest gest Geor-
gia a demonstrat o 
dată în plus că este 
un stat prieten al re-
publicii noastre.

Cei doi preşe-
dinţi au vizitat tabă-
ra de vară din Ana-
klia, unde se află în 
vacanţă cei peste 

120 de copii din familiile 
sinistrate din ţara noastră, 
odihna cărora a fost organi-
zată de autorităţile de la Tbi-
lisi. În cadrul discuţiilor cu 

Începe ziua cu DREPTUL!

„Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sînt fiicele luminii.”
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Important:  
Stimaюi cititori, vг anunюгm cг urmгtorul  
numгr al ziarului DREPTUL  va apгrea 

la 3 septembrie 2010.

Moldova şi Georgia îşi vor consolida colaborarea bilaterală

Guvernul R. Moldova şi Societatea Filantropică 
„Pro Humanitate” din Germania au semnat un Memorandum 

de parteneriat
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La 13 august, la CCCEC a 
avut loc şedinţa extraordinară 
a viceminiştrilor şi vicedirec-
torilor de agenţii pe marginea 
executării Hotărîrii Guvernu-
lui 615 din 28.06.2005 pri-
vind unele măsuri de preve-
nire şi combatere a corupţiei 
şi protecţionismului în cadrul 
instituţiilor publice.

La şedinţa sus-menţiona-
tă a participat Iurie Leancă, 
viceprim-ministru, ministrul 
Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene, care a sublini-
at importanţa implementării 
Hotărîrii sus-menţionate, în 

Iurie Leancă a prezidat la CCCEC o şedinţa extraordinară 
privind unele măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei 

şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice
contextul instituirii unor pre-
condiţii mult mai dure state-
lor care intenţionează să ade-
re la UE, precum şi negocierii 
Acordului de asociere şi a 
dialogului dintre Republica 
Moldova şi UE privind libe-
ralizarea regimului de vize.  

Directorul Centrului Vio-
rel Chetraru, în discursul său, 
a accentuat faptul că în lupta 
cu corupţia nu are mandat 
doar Centrul, ci şi celelalte 
autorităţi publice, care trebuie 
să se implice în prevenirea şi 
combaterea acestui fenomen,  
subliniind că pentru obţinerea 

rezultatelor pozitive este ne-
cesară punerea accentului pe 
segmentul de prevenire.

O chestiune importantă 
discutată în cadrul şedinţei 
a vizat lansarea Proiectului 
Uniunii Europene privind 
evaluarea strategiei naţionale 
de prevenire şi combatere a 
corupţiei şi consolidarea ca-
pacităţilor instituţionale ale 
CCCEC care se va desfăşura 
în perioada august-octombrie 
2010. 

În contextul demarării ac-
tivităţilor acestui proiect, ex-
perţii au înaintat spre aproba-

re orarul întîlnirilor acestora 
cu reprezentanţii  autorităţilor 
publice, fixînd subiectele de 
discuţii, precum şi persoanele 
indicate pentru a participa la 
şedinţe.

Pe final de şedinţă, Iurie 
Leancă a atenţionat autorită-
ţile privind importanţa impli-
cării active a reprezentanţilor 
acestora în cadrul întîlnirilor 
cu experţii, reiterînd semni-
ficaţia domeniului pe care se 
axează proiectul în contextul 
situaţiei actuale şi aspiraţiilor 
de integrare europeană ale 
RM.

Supravegherea pieţei din Republica 
Moldova prin mecanisme armonizate 
cu cele ale Uniunii Europene
La 18 august 2010, colaboratorii Centrului de Armonizare 

a Legislaţiei au participat la un training cu genericul „Supra-
vegherea pieţei în Uniunea Europeană”, moderat de către ex-
pertul internaţional dl Vitomir Fister, de origine slovenă.

Expertul invitat a familiarizat participanţii la seminar cu 
modelul Uniunii Europene de supraveghere a pieţei, cu prin-
cipiile esenţiale şi mecanismele utilizate de statele membre 
UE în acest scop. Totodată, dl Fister a evocat experienţa acu-
mulată de Slovenia pe parcursul transpunerii şi implementării 
acquis-ului UE privind supravegherea pieţei. 

În cadrul training-ului a fost pus în discuţie şi proiectul 
Legii privind supravegherea pieţei, elaborat de Ministerul 
Economiei, care îşi propune să transpună reglementările esen-
ţiale ale Uniunii Europene în domeniu. Menţionăm că pro-
iectul de Lege urmează să creeze cadrul legal naţional pentru 
supravegherea pieţei, în vederea asigurării unui nivel înalt de 
protecţie a intereselor publice, precum sănătatea şi siguranţa, 
protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi a securităţii.

În urma discuţiilor pe marginea proiectului naţional,             
dl Fister a formulat unele recomandări privind îmbunătăţiri-
le ce trebuie operate în proiectul Legii pentru efectuarea su-
pravegherii pieţei prin mecanisme similare cu cele aplicate 
în Uniunea Europeană. Menţionăm că training-ul a fost orga-
nizat cu asistenţa oferită de proiectul TACIS „Suport pentru 
implementarea acordurilor dintre Republica Moldova şi Uni-
unea Europeană”, finanţat de Uniunea Europeană.

Doi ambasadori – rechemaţi 
din funcţii, alţii şase – numiţi
Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghim-

pu, a semnat astăzi decretele privind rechemarea din funcţii a 
ambasadorilor Republicii Moldova din Grecia şi Letonia.

Potrivit decretului, din funcţiile deţinute au fost rechemaţi 
Eduard Melnic, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în Republica Letonia, şi Ion Ursu, Amba-
sador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în 
Republica Elenă.

Totodată, Mihai Ghimpu a semnat decretele privind numi-
rea în funcţie a şase noi ambasadori.

Potrivit decretelor semnate, Mihai Balan a fost numit în 
funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Re-
publicii Moldova în Republica Elenă; Alexandru Prigorschi 
– în Bulgaria; Alexei Cracan – în Letonia; Valeriu Turea – în 
Portugalia; Alexandru Codreanu – în Ungaria; Igor Munteanu 
– în în Statele Unite ale Americii.

Iniţierea unui accord cu Rusia privind  
colaborarea în domeniul migraţiei 
de muncă
Executivul a aprobat recent o decizie ce vizează iniţie-

rea negocierilor asupra Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în 
domeniul migraţiei de muncă şi activităţii provizorii de mun-
că a lucrătorilor migranţi pe teritoriul Republicii Moldova şi 
Federaţiei Ruse.

În nota de argumentare la proiectul respectiv se menţio-
nează că, conform datelor oficiale, Federaţia Rusă este prin-
cipala ţară de destinaţie pentru cetăţenii Republicii Moldova, 
care emigrează în scop de angajare în cîmpul muncii, numărul 
cărora depăşeşte cifra de 100 de mii. 

Acordul va conţine prevederi privind cooperarea în dome-
niul reglementării fluxurilor migraţionale şi creării condiţiilor 
ce contribuie la desfăşurarea legală a activităţii de muncă de 
către lucrătorii migranţi, să efectueze schimb de informaţie, 
să asigure protecţia drepturilor şi libertăţilor lucrătorilor mi-
granţi etc. Acordul va fi încheiat pe un termen de 5 ani, vala-
bilitatea căruia va putea fi prelungită automat pentru perioade 
consecutive de  3 ani.

R. Moldova şi România îşi vor 
recunoaşte reciproc diplomele
Pînă la 1 septembrie R. Moldova şi România vor semna 

un Protocol de amendare a Acordului privind recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice 
acordate de instituţiile de învăţămînt din cele două state, a 
declarat recent, în şedinţa guvernului, ministrul Educaţiei Le-
onid Bujor.

Executivul a adoptat un proiect de hotărîre în acest sens 
prin care se acordă împuterniciri ministrului Bujor de a semna 
protocolul. „Negocierile au fost finalizate. Am avut o delega-
ţie a părţii române la Chişinău, ne-am deplasat noi la Bucu-
reşti. Textul a fost negociat şi coordonat şi trebuie să-l avem 
semnat pînă la 1 septembrie”, a afirmat ministrul Educaţiei. 
Potrivit lui Bujor, amendarea Protocolului cu România este 
un prim pas în acest domeniu, care trebuie să fie urmat de 
documente similare cu alte state.

Recent, membrii Consiliului Naţional Consulta-
tiv al Copiilor de pe lîngă Avocatul Parlamentar au 
constituit un forum de discuţie pentru toţi cei care 
sînt dornici să se afle mai aproape de Avocatul Co-
piilor, să realizeze un schimb de opinii, informaţii 
şi sugestii. Totodată, copiii vor putea să se implice 

în dezbateri, 
dialog, dis-
cuţii asupra 
d i v e r s e l o r 
probleme ce 
ţin de încăl-
carea drep-
turilor copi-
lului. 

A s t f e l , 
toţi copiii 
vor avea po-

sibilitatea să devină membri în cadrul forumului 
şi vor fi invitaţi să susţină activ ideile, propunerile, 
să se implice în discuţii asupra temelor care vor fi 
propuse în cadrul forumului. Membrii Consiliului 
Naţional Consultativ al Copiilor pe lîngă Avocatul 
Parlamentar sînt cei care vor ghida copiii în toate 
dicuţiile şi vor aprecia măsura în care fiecare parti-
cipant se va implica.

 Pentru prima dată în Moldova, instituţia de 
„Avocat al Copilului” a fost instituită la 30 oc-
tombrie 2008. Obiectivele strategice ale avocatu-
lui copilului sînt apărarea drepturilor copiilor prin 
prevenirea încălcărilor şi repunerea în drepturi, 
perfecţionarea cadrului legal şi instruirea juridică 
a copiilor pentru a le promova drepturile.

Analistul politic indepen-
dent Vlad Lupan este noul 
consilier al preşedintelui in-
terimar, Mihai Ghimpu. 

Şeful interimar al 
statului a semnat astazi 
decretul prin care co-
mentatorul a fost numit 
în funcţia de consilier în 
problemele de politică 
externe. 

Lupan îl înlocuieş-
te pe Mihai Balan, care 
a fos demis în legătură 
cu trecerea la alt loc de 
muncă. 

Vlad Lupan a absol-
vit Şcoala Naţională de Stu-
dii Politice şi Administrative 

Analistul politic Vlad Lupan îl va consilia 
pe Mihai Ghimpu

de la Bucureşti. Din 1996, a 
activat în cadrul Ministeru-
lui de Externe al Republicii 

Moldova. A fost membru a 
trei Misiuni OSCE, în Geor-

gia, Albania şi Croaţia, unde 
a activat pe diverse dome-
nii – de la ofiţer de presă, 

îndeplinind şi funcţiile 
de purtător de cuvînt, 
pînă la funcţii ce ţin de 
negocierile de soluţio-
nare a conflictelor, de 
ofiţer politic respon-
sabil pentru evaluarea 
situaţiilor politice, de 
libertatea şi dezvoltarea 
mass-media, drepturile 
omului, monitorizarea 
şedinţelor de judecată 
în cadrul proiectelor de 
consolidare a statului 

de drept. A lucrat asupra cî-
torva proiecte de dezvoltare 

a societăţii civile, inclusiv 
a deschiderii unor centre de 
dezvoltare a societăţii civile, 
precum şi de monitorizare a 
alegerilor. 

Cît a activat la MAE a 
fost membru a două comisii 
diferite ce ţin de soluţionarea 
conflictului transnistrean – 
Comisiei Unificate de Con-
trol şi Formatului pentago-
nal (acum 5+2) de negocieri 
politice pentru soluţionarea 
conflictului transnistrean. 
A fost implicat în negocieri 
privind retragerea trupelor 
ruse din Republica Moldova, 
inclusiv înainte de Summitul 
de la Istanbul din 1999.

Copiii vor putea 
discuta despre problemele 
lor cu Avocatul Copilului, 

prin intermediul unui 
forum

Sportivii moldoveni care 
vor obţine medalia de aur la 
Jocurile Olimpice pentru Ti-
neret din Singapore vor primi 
20 de mii de euro din partea 
statului. 

Medaliaţii cu argint vor 
primi cîte 15 mii de euro, iar 
cei care vor 
urca pe pozitia 
a treia a podiu-
mului – 10 mii 
de euro. 

C u a n t u -
mul premiilor 
a fost stabilit 
pe 17 august 
de Guvern. 
Potrivit deci-
ziei, cu sume 
e c h i v a l e n t e 
vor fi premiaţi 
şi antrenorii pentru succesul 
discipolilor lor. 

Iniţial, proiectul de ho-
tărîre prevedea premii de 
15, 10 şi, respectiv, 5 mii de 
euro pentru fiecare medalie 
obţinută. Sumele au fost însă 
majorate la solicitarea premi-
erului Vlad Filat. 

„Am condus aceşti tineri 
şi le-am văzut sclipirea din 
ochi. Sînt foarte buni şi cred 

20 mii euro pentru medalia 
de aur la Olimpiada de Tineret, 

15 mii pentru Iulia Leorda
că merită aceste premii”, a 
spus Filat. 

Echivalentul a 15 mii de 
euro este asigurat deja pentru 
Iulia Leorda, care a cîştigat 
prima medalie de argint pentru 
Moldova la lupte feminine. 

Jocurile Olimpice pentru Ti-

neret din Singapore sînt primele 
de acest gen din istoria mişcării 
olimpice. La prima ediţie, care 
se desfăşoară în perioada 14-26 
august, participă 3500 de spor-
tivi din toată lumea, cu vîrste 
cuprinse între 14 şi 18 ani. 

Cei 11 sportivii moldoveni 
evoluează la 9 probe: atletism, 
nataţie, tenis de masă, tir cu ar-
cul, box, canoe, judo, taekwon-
do şi lupte feminine.



Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale a RM (CEC) privind deschiderea 
a 78 de secţii de votare peste hotare rămîne în vigoare. O astfel de decizie 

a fost pronunţată de ju-
decătorul Curţii Supre-
me de Justiţie (CSJ) Ina 
Cernat. 

După cum a declarat 
reprezentantul Partidu-
lui Comuniştilor Ser-
giu Sîrbu, „eu nu voi 
comenta decizia CSJ, 
însă noi vom contesta 
în continuare toate de-
ciziile CEC şi comisiei 

electorale teritoriale din Chişinău, care sînt legate de deschiderea secţiilor 
de votare peste hotare”.

 Sîrbu a comunicat că „la începutul lunii august minimum 23 de secţii  
nu au fost echipate corespunzător. Este vorba de securitatea de la locul de 
votare, supravegherea buletinelor de vot la toate etapele votării, condiţii 
normale pentru activarea membrilor secţiei de votare, disponibilitatea teh-
nicii computerizate moderne”.
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La 5 septembrie 2010, pentru 
prima dată în Republica Moldova 
se va desfăşura un referendum con-
stituţional, cu privire la modificarea 
procedurii de alegere a preşedintelui 
ţării. În cadrul acestuia, alegătorii 
urmează să se expună asupra pro-
iectului de lege pentru modificarea 
articolului 78 din Constituţie, care 
propune alegerea directă a şefului 
statului. Alegătorii vor răspunde la 
întrebarea „Sînteţi pentru modifi-
carea Constituţiei care să permită 
alegerea Preşedintelui Republicii 
Moldova de către întreg poporul?”, 
cu una din cele două opţiuni: „Pen-
tru” şi „Contra”. 

În campania electorală pentru re-
ferendum s-au înscris 25 de partide 
politice. Dintre acestea, 17 pledează 
pentru desfăşurarea referendumului 
şi pentru alegerea preşedintelui prin 
vot universal, pe cînd şapte partide 
îşi îndeamnă simpatizanţii să boico-
teze plebiscitul. Doar un partid nu 
şi-a precizat încă opţiunea. Primele 
formaţiuni s-au înscris la CEC încă 
pe 16 iulie, iar prima care a dat start 
campaniei de informare a fost Miş-
carea Acţiunea Europeană. Dintre 
membrii AIE, cel dintîi a fost Par-
tidul Liberal Democrat. La referen-
dumul republican constituţional vor 
fi deschise 78 de secţii de votare 
peste hotare, inclusiv secţii speciale 
în afara sediilor diplomatice ale Re-
publicii Moldova din alte state. De 
asemenea, în 45 de secţii de votare 
va fi testat registrul electronic al ale-
gătorilor.

La 16 iulie, participanţii la cam-
pania electorală, atît partidele politi-
ce, cît şi instituţiile mass-media, au 
fost invitaţi să semneze „Codul de 
conduită privind desfăşurarea şi re-
flectarea campaniei electorale la re-
ferendumul republican constituţio-
nal din 5 septembrie 2010”. Potrivit 
Codului electoral, Codul de condui-
tă poate fi semnat pînă la începerea 
campaniei electorale. Însă, potrivit 
datelor furnizate de CEC, Alianţa 
„Moldova Noastră” este, deocamda-
tă, unicul partid care a semnat acest 
cod.

 Deşi au mai rămas doar două 
săptămîni pînă pe 5 septembrie, 
multă lume încă nu ştie ce presupu-

Promo-Lex a depistat primele lacune în campania 
electorală pentru referendum

ne referendumul şi care sînt regulile 
şi condiţiile procedurii de vot. Cu 
atît mai puţin se poate vorbi despre 
informarea populaţiei din regiunea 
transnistreană. Alegătorii nu au po-
sibilitatea deplină de a se documenta 
cu privire la plebiscitul care va avea 
loc în toamnă, de a cunoaşte în ce 
scop acesta va fi desfăşurat, efectele 
lui, participanţii electorali şi mesa-
jul electoral al acestora. De obicei, 
concurenţii electorali ignoră alegă-
torii din regiunea transnistreană, iar 
referendumul din 5 septembrie nu 
este o excepţie. Mulţi dintre locui-
torii regiunii nici măcar nu ştiu că 
pe 5 septembrie se va desfăşura un 
referendum constituţional.

În legătură cu acest fapt, repre-
zentanţii asociaţiei Promo-Lex s-au 
arătat alarmaţi, menţionînd că acţi-
unile specifice campaniei electorale 
sînt practic absente pe malul stîng al 
Nistrului, iar secţiile de votare sînt 
constituite doar formal. Îngrijorarea 
a fost exprimată în cadrul lansării, 
de către Promo-Lex, a primului ra-
port de monitorizare a campaniei 
pentru referendumul constituţional 
din 5 septembrie. „Ca în fiecare 
an, secţiile de votare din regiunea 
transistreană nu vor fi funcţionale, 
deoarece autorităţile republicane 
nu depun eforturi vizibile pentru a 
soluţiona problema în cauză. Astfel, 
cetăţenii din stînga Nistrului vor fi 

din nou discriminaţi”, a declarat Ion 
Manole, preşedintele Asociaţiei Pro-
mo-Lex. În raport se mai menţionea-
ză că „informaţiile din mass-media 
regională poartă un caracter confuz 
şi ambiguu”. Pe de o parte, unele 
surse media s-au străduit să infor-
meze locuitorii despre desfăşurarea 
referendumului, altele au publicat 
opinia unor analişti politici din regi-
une, dar şi din Rusia, privind esenţa 
plebiscitului, care ar fi organizat în 
interesele actualei guvernări. 

Reprezentanţii asociaţiei con-
sideră că, deşi Comisia Electorală 
Centrală a adoptat un şir de regula-
mente şi instrucţiuni menite sa re-
glementeze calitatea şi transparenţa 
procesului electoral, în unele din 
aceste acte normative au fost intro-
duse stipulări care vin în contradicţie 
cu prevederile Codului electoral sau 
lasă cîmp pentru interpretare. Astfel, 
contrar regulamentelor proprii, CEC 
a înregistrat în calitate de participant 
la referendum, candidaţi care nu şi-
au specificat opţiunea electorală. 
Potrivit lui Ion Manole, programul 
calendaristic aprobat de CEC are di-
verse neajunsuri. „S-au constatat ca-
zuri de încălcare a termenelor-limită 
pentru unele operaţiuni electorale. 
Totodată, două partide politice, re-
prezentate în Parlament („Moldova 
Unită” şi Mişcarea Acţiunea Euro-
peană) la data constituirii organelor 

electorale nu au delegat membri re-
prezentanţi în consiliile electorale de 
circumscripţie şi birourile electorale 
ale secţiilor de votare”, a specificat 
I. Manole. 

De asemenea, prin hotărîrea 
CEC, alegătorii au fost privaţi de 
dreptul de a se înscrie în calitate de 
participanţi la referendum şi, respec-
tiv, de a face agitaţie electorală.

Experţii Promo-Lex s-au arătat 
îngrijoraţi şi în legătură cu boico-
tarea referendumului de către unele 
administraţii locale din republică.  
„Pe parcursul monitorizării am con-
statat anumite deficienţe atît în ac-
tivitatea organelor electorale, cît şi 
a administraţiilor publice locale”, a 
spus Pavel Postică, şeful misiunii de 
observare în cadrul Promo-Lex. „În 
special, ne îngrijorează faptul că ad-
ministraţia publică locală în unităţi 
administrative cum ar fi Bălţi, UTA 
Găgăuzia, Ocniţa, Basarabeasca s-a 
antrenat într-un proces de sensibili-
zare a alegătorilor privind nepartici-
parea la scrutin”, a remarcat exper-
tul. 

„Pînă în prezent a fost constata-
tă o prezenţă mică a observatorilor 
internaţionali la referendum, fapt 
care poate minimiza legitimitatea 
reformei constituţionale iniţiată de 
Alianţa pentru Integrare Europeană 
în ochii comunităţii internaţiona-
le”, se mai menţionează în raport. 
Astfel, desfăşurarea plebiscitului va 
fi monitorizată de 206 observatori 
naţionali şi internaţionali. În compa-
raţie cu alegerile parlamentare din 5 
aprilie 2009 şi cele anticipate din 29 
iulie 2009, numărul observatorilor 
este mult mai mic.

În calitate de experiment, CEC 
a decis utilizarea registrului de vot 
electronic în 45 de secţii de votare. 
Fiecare alegător participant la expe-
riment va avea un cod personal care 
va fi introdus în calculator, iar da-
tele vor fi procesate direct de CEC. 
Potrivit secretarului CEC, Iurie Cio-
can, registrul electronic va contribui 
la evitarea „turismului electoral“ şi 
la îmbunătăţirea calităţii sistemului 
de vot. Totuşi reprezentanţii Promo-
Lex atenţionează că există riscuri ca 
acest sistem să fie supus unor atacuri 
cibernetice, după cum s-a întîmplat 

la alegerile din aprilie şi cele din iu-
lie, anul trecut, care au fost respinse 
de autorităţi. Cele 45 de secţii impli-
cate în experiment vor fi amplasate 
în sectorul Centru al capitalei, iar în 
fiecare vor fi plasate cîte două calcu-
latoare şi doi operatori care vor oferi 
asistenţă alegătorilor. 

Raportul mai constată îngrijo-
rarea activiştilor civici cu privire 
la faptul că lipsa de informaţie sau 
informarea lacunară la unele secţii 
de votare din străinătate poate in-
fluenţa negativ participarea la vot a 
cetăţenilor Republicii Moldova, iar 
încălcarea termenelor de constituire 
a secţiilor de votare poate conduce 
la contestarea rezultatelor votării în 
secţiile respective. 

Experţii Promo-Lex au înaintat 
şi un şir de recomandări subiecţilor 
implicaţi în procesul de desfăşura-
re a referendumului. Ei recomandă 
CEC să revizuiască Instrucţiunea cu 
privire la procedura de vot cu urna 
mobilă, pentru a asigura un număr 
necesar de buletine de vot; la fel, să 
asigure unele măsuri suplimentare 
privind securizarea registrului de 
vot electronic împotriva atacurilor 
cibernetice etc.

ONG-ul propune ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene îmbunătăţirea componentei 
on-line a activităţilor de comunicare 
şi informare a cetăţenilor aflaţi pes-
te hotare. Promo-Lex mai îndeamnă 
toţi participanţi electorali, precum şi 
instituţiile media, să semneze Codul 
de conduită.

Efortul de monitorizare Promo-
LEX va include 42 observatori pe 
termen lung, care vor monitoriza 
procesul electoral în toate circum-
scripţiile electorale din Republi-
ca Moldova în perioada 13 august 
2010-10 septembrie 2010. Obser-
vatorii pe termen lung vor fi asis-
taţi de circa 300 de observatori pe 
termen scurt (15% din totalul sec-
ţiilor de votare, repartizaţi în teri-
toriu în baza unui eşantion repre-
zentativ) care vor monitoriza pro-
cesul electoral în ziua scrutinului.  
Primul raport include perioada de 
monitorizare 7 iulie -13 august 
2010.

Lilia STRîMBaNU

Monitorizare mai 
bună în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale

Guvernul a alocat din fon-
dul său de rezervă 1,259 mln 
lei pentru perfecţionarea siste-
mului de monitorizare video în 
Piaţa Marii Adunări Naţionale 
şi zonelor aferente.  

Montarea camerelor video 
cu o rezoluţie înaltă (3Mp) va 
permite o mai bună identificare 
a participanţilor la manifesta-
ţii şi transmiterea imaginilor 
video on-line la MAI, Comi-
sariatul general de poliţie şi 
SIS. Ancheta evenimentelor 
din noaptea de 7 spre 8 aprilie 
2009, cînd au fost maltrataţi 
mai mulţi protestatari, se ba-
zează în mare parte pe înregis-
trările video realizate de siste-
mul aflat în funcţiune. Experţii 
regretă calitatea proastă a ima-
ginilor.

Curtea Supremă de Justiţie 
– Hotărîrea CEC privind deschiderea 
secţiilor de votare peste hotare rămîne 

în vigoare

Executivul a aprobat Planul Individual 
de Acţiuni al Parteneriatului 

Republica Moldova - NaTO actualizat
Executivul a apro-

bat recent Planul In-
dividual de Acţiuni al 
Parteneriatului Repu-
blica Moldova - NATO 
actualizat, a relatat Di-
recţia comunicare şi 
relaţii cu presa a Gu-
vernului. 

Iurie Leancă, vice-
prim-ministru, minis-
trul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a precizat că Planul 
a fost actualizat conform necesităţilor şi priorităţilor actuale ale 
statului, urmare a finalizării primului ciclu de implementare de că-
tre Republica Moldova a Planului IPAP. 

Documentul în cauză prevede o vastă agendă de măsuri ce ţin 
de consolidarea controlului democratic al forţelor armate, dar şi 
cooperarea ştiinţifică, protecţia civilă în situaţii excepţionale etc. 
Noile prevederi precizează şi dezvoltă acţiunile planificate anteri-
or, principala deosebire constînd în includerea unui nou obiectiv 
cu privire la reforma sectorului de securitate şi apărare în vederea 
sporirii nivelului de transparenţă şi eficienţă a acestuia. 
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Într-o societate demo-
cratică cu vădite aspiraţii de 
integrare europeană respec-
tarea drepturilor şi libertăţi-

lor fundamentale ale omului, 
indiferent de statutul acestu-
ia, devine imperios necesară. 
În situaţia persoanelor cu  
dizabilităţi protecţia socială 
înseamnă crearea condiţiilor 
pentru dezvolatrea lor indi-
viduală şi realizarea de către 
acestea a capacităţilor, drep-
turilor şi libertăţilor în egală 
măsură cu toţi ceilalţi cetă-
ţeni, iar egalitatea în drepturi 
a tuturor constituie valoarea 
fundamentală a democraţiei.

Situaţia privind persoa-
nele cu dizabilităţi, nivelul 
şi oportunităţile lor de inte-
grare în societatea noastră, 
despre acestea dar şi despre 
alte aspecte ale problemei 
vizate s-a discutat recent la 

Mai multe drepturi pentru persoanele cu dizabilităţi
lansarea studiului cu gene-
ricul ,,Integrare, oportunităţi 
egale şi protecţie a persoane-
lor cu dizabilităţi” în cadrul 

Istitutului pentru Dezvoltare 
şi Iniţiative Sociale (IDIS) 
,,Viitorul”.

Potrivit studiului, persoa-
nele cu dizabilităţi sînt depen-
dente de prestaţiile sociale, 
care le permit doar supravie-
ţuirea, şi au şanse minime de 
a se integra în societate. Mul-
te dintre aceste persoane ră-
mîn excluse din viaţa socială. 
O situaţie şi mai problematica 
este cea a persoanelor cu de-
ficienţe motorii care practic 
sînt condamnate să îşi petrea-
că timpul acasă, fiind depen-
dente de rude, în lipsa unor 
rampe de acces sau a unor 
rampe prea abrupte, inclusiv 
în multe instituţii publice. Cît 
priveşte respectarea dreptului 

lor la muncă, studiul denotă 
că acesta este asigurat doar 
parţial, deoarece o bună par-
te dintre angajatori evită să 

angajeze persoane în 
cărucior, iar contractul 
de muncă la domiciliu 
al acestor persoane nu 
este reglementat.

Persoanele cu 
dizabilităţi sînt supu-
se marginalizării încă 
de pe băncile şcolii, 
susţin experţii în do-
meniu. ,,Din cauza 
condiţiilor economi-
ce în şcolile specia-
le lipsesc tehnologii 
adaptive pentru limi-
tări de vedere, auz şi 

mobilitate. Însăşi noţiunea 
de ,,şcoală specială” le face 
pe persoanele cu dizabilităţi 
să se simtă diferite de seme-
nii lor”, a subliniat Viorica 
Antonov, expert în politici 
sociale şi dezvoltare, coautor 
al studiului sus-menţionat. 
Experta sugerează autorităţi-
lor să adopte o Concepţie a 
Educaţiei Incluzive, care ar 
permite o integrare efectivă 
în comunitate. Or, la acest 
moment nici măcar progra-
mele de studii speciale nu 
sînt disponibile pe pagina 
web a Ministerului Educaţiei 
sau sînt învechite.

V. Antonov a mai remar-
cat că felul în  care sînt con-
struite locuinţele marchează 

viaţa persoanelor cu diza-
bilităţi. Politica de opţiuni 
de locuinţe pentru astfel de 
persoane trebuie să înceapă 
de la scara sau parterul pro-
priei locuinţe, fără ca aceasta 
să fie deplasată într-un mediu 
mai puţin socializat. Cea mai 
proastă soluţie este constru-
irea unor locuinţe speciali-
zate, care devin adevărate 
ghetouri, izolînd persoanele 
cu dizabilităţi, ceea ce face şi 
mai dificilă integrarea lor.

Pentru a evita 
discriminarea la 
angajare  a persoa-
nelor cu dizabilităţi, 
studiul recomandă 
includerea în Codul 
muncii a oportuni-
tăţii de a lucra în 
măsura posibilităţii, 
cum ar fi la domici-
liu. Angajatorii tre-
buie somaţi la rîn-
dul lor să nu pună 
la interviu întrebări 
referitoare la han-
dicap. Decizia de 
angajare ar trebui 
luată doar în baza 
calificării. Cît priveşte pensi-
ile de invaliditate, acestea ar 
trebui substituite cu pensiile 
de asigurare socială. Pe dura-
ta procesului de reformare a 
sistemului de pensii, autori-
tăţile trebuie să se asigure că 
persoanele nu suportă pier-
deri de venituri de la trecerea 

pentru pierderea capacităţii 
de muncă la pensia pentru 
limita de vîrstă.

Totodată, Lucia Gavriliţă, 
expert în politici sociale, unul 
dintre autorii studiului, insistă 
pe modificarea definiţiei de 
invaliditate şi a ,etodologiei 
de evaluare  a dizabilităţii. 
Or, definiţia actuală este una 
învechită şi nu face decît să 
umbrească şi mai mult ima-
ginea acestor persoane în so-
cietate. De asemenea, autorii 

pledează pentru crearea unei 
instituţii naţionale indepen-
dente de apărare şi promovare 
a drepturilor persoanelor cu 
probleme psihice şi deficienţe 
intelectuale din instituţiile psi-
hiatrice, dar şi a persoanelor 
cu dizabilităţi în general. Asta 
în condiţiile în care numărul 

persooanelor cu dizabilităţi 
creşte de la an la an.

În concluzie, experţii sînt 
de părere că pentru a asigura 
o viaţă normală persoanelor 
cu dizabilităţi, autorităţile 
trebuie să depună mai multe 
eforturi pentru a le garanta 
exercitarea drepturilor fun-
damentale, de la educaţie la 
participarea politică şi civi-
că, cu atît mai mult cu cît la 
9 iulie 2010 Parlamentul Re-
publicii Moldova a ratificat 

Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi.

Studiul în cauză este pu-
blicat în cea de-a patra edi-
ţie a buletinului ,,Monitorul 
social”  ce apare cu suportul 
financiar al Fundaţiei Frie-
drich Ebert.

Irina BUREa

Avocatul parlamentar, Tamara Plămădeală 
se plînge pe neglijenţa şi lipsa de responsa-
bilitatea a unor angajaţi cu funcţii de răspun-
dere din cadrul unor instituţii de stat. Ca să 
demonstreze cele afirmate, Plămădeală vine şi 
cu unele exemple concrete.

Tamara Plămădeală spune că pe adresa sa 
vin foarte multe petiţii, însă, din păcate, nu 
le poate soluţiona la timp pe toate din cauză 
că întîrzie să vină răspunsuri de la unele or-
gane de drept abilitatea. În cel mai bun caz, 
răspunsurile sînt formale, susţine Plămădeală. 
„Din păcate însă de foarte multe ori, acestea 
dau dovadă de o atitudine inadecvată în ceea 
ce priveşte respectarea anumitor rigori, cum 
ar fi termenul de oferire a unui răspuns, lip-
sa de transparenţă a răspunsurilor oferite”, se 
menţionează într-o declaraţie  a avocatului 
parlamentar. Tamara Plămădeală vine şi cu 
exemple concrete.

„Spre exemplu, la data de 17 iunie curent, 
a fost înaintată o solicitare Guvernului Repu-
blicii Moldova, prin care s-a solicitat examina-
rea posibilităţii finanţării în continuare a liniei 
fierbinţi privind protecţia drepturilor copilu-
lui, care, pînă acum, a fost finanţată de misiu-
nea OSCE în Moldova, în colaborare cu CCF 
Moldova-Copil, Comunitate, Familie. Astfel, 
ca rezultat, Ministerul Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei, de comun acord cu ministe-
rele de resort, au comunicat următoarele: „În 
scopul respectării legislaţiei naţionale privind 
protecţia şi asigurarea drepturilor copilului, 
precum şi a angajamentelor asumate pe plan 
internaţional, se consideră oportună finanţa-
rea liniei fierbinţi pentru copii, în contextul 
în care existenţa acesteia nu se rezumă doar 
la apelurile înregistrate, dar se justifică prin 
randamentul măsurilor realizate, ca urmare a 
somării înregistrate. Astfel, asupra propunerii 
lansate de avocatul parlamentar urmează a se 
expune Ministerul Tehnologiilor Informaţio-
nale şi Comunicaţiilor, responsabil de elabo-
rarea, controlul şi asigurarea realizării politicii 
de stat în domeniul comunicaţiilor. Suplimen-
tar, menţionăm că pentru o expunere concretă 
asupra problemei abordate, sunt necesare cal-

Un avocat parlamentar se plînge pe neglijenţa unor funcţionari de stat
cule financiare. Concomitent, vă informăm că 
în cadrul structurii Centrului pentru Drepturile 
Omului există o subdiviziune specializată în 
ceea ce priveşte „protecţia drepturilor copilu-
lui”, prin urmare, după necesitate, autoritatea 
în cauză urmează să preia funcţiile respective 
în limita efectivului de personal aprobat şi a 
cheltuielilor aprobate în Legea bugetului de 
stat pe anul 2010”. Aici avem iar exemplul 
unui răspuns evaziv, deoarece nu este clar, 
pînă la urmă, cine se face responsabil de acest 
lucru şi cine va prelua realizarea acestuia, mai 
ales că necesitatea susţinerii funcţionării în 
continuare a liniei fierbinţi pentru copii este 
evidentă, indiferent de locaţia amplasării tele-
fonului copilului”, se menţionează în aceeaşi 
declaraţie. 

Totodată, într-un alt exemplu se menţio-
nează că: „Recent, în adresa avocatului par-
lamentar s-a adresat o altă petiţionară, care a 
invocat lezarea dreptului constituţional pre-
văzut de art.29 al Constituţiei RM şi anume 
inviolabilitatea domiciliului, de către colabo-
ratorii Inspectoratului Fiscal Orhei. Avocatul 
copilului a sesizat Inspectoratul Fiscal Princi-
pal de Stat, solicitînd prezentarea explicaţii-

lor, scopului iniţierii controlului în domiciliul 
petiţionarei. Totodată, avocatul parlamentar a 
înaintat şi un aviz cu recomandări către Procu-
ratura Generală a RM, prin care a recomandat 

stabilirea temeiului legal de efectuare a cerce-
tării la domiciliu de către colaboratorii IFPS. 
De menţionat faptul că IFS Orhei a informat 
avocatul parlamentar că în urma multiplelor 
plîngeri parvenite pe numele petiţionarei vi-
zavi de desfăşurarea ilegală a activităţii de în-
treprinzător, acesta a decis iniţierea controlu-
lui fiscal la contribuabilii ce practică activitate 
de antreprenoriat, pe strada pe care activa şi 
petiţionara. În urma controlului fiscal operativ 
la faţa locului, s-a stabilit că petiţionara presta 
servicii de masaj contra plată, fără a dispune 
de acte confirmative ce i-ar permite prestarea 
serviciilor în cauză. Astfel, IFS Orhei a decis 
aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de 
doamna respectivă, conform art.263 alin.(1) 
din Codul contravenţional al RM. S-a stabilit 
că funcţionarii fiscali ai IFS Orhei au acţio-
nat în strictă conformitate cu Codul fiscal şi 
legislaţia în vigoare a RM, încadrîndu-se în 
normele Codului de conduită al funcţionarului 
public. Ţinînd cont că art.29 din Constituţia 
RM stipulează faptul că domiciliul şi reşedinţa 
persoanei sunt inviolabile şi nimeni nu poate 
pătrunde sau rămîne în ele fără consimţămîn-
tul persoanei, avocatul parlamentar constată 

că răspunsul oferit de IFPS denotă o 
atitudine mai mult protectoare faţă 
de doi colaboratorii care, de fapt,   
şi-au depăşit atribuţiile de serviciu.

Un alt caz este cel al primaru-
lui din satul Feteşti, Edineţ, care a 
solicitat la data de 28 iunie curent 
intervenţia avocatului parlamentar 
în procesul de simplificare a pro-
cedurii de documentare a 3 copii. 
Avocatul copilului a solicitat Mi-
nisterului Muncii, Protecţiei Socia-
le şi Familiei să examineze petiţia 
respectivă, pentru a găsi eventuale 
posibilităţi de a ajuta aceste fami-
lii. Ca răspuns, organul în cauză a 
informat avocatul parlamentar că la 

moment părinţii copiilor nedocumentaţi sînt 
plecaţi peste hotare. La reîntoarcerea părin-
ţilor, Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei Edineţ va monitoriza procedura de 

documentare a copiilor şi se va implica activ 
în rezolvarea acestui caz. Aici iar atestăm un 
răspuns evaziv, deoarece, afirmă Tamara Plă-
mădeală, nu putem să aşteptăm ani în şir ca 
părinţii să se întoarcă acasă, pentru ca să înce-
pem procesul de documentare a copiilor. Este 
nevoie de a găsi o altă soluţie, mai eficientă 
şi mai rapidă, pentru ca copilul să fie docu-
mentat şi să beneficieze de susţinere din partea 
statului, iar, după necesitate, să dispună şi de 
anumite alocaţii”, se mai precizează în acelaşi 
document.

De asemenea, o altă situaţie este cea a 
adresării către avocatul parlamentar a unui 
petiţionar la data de 30 aprilie curent, care a 
invocat refuzul primarului de a-i achita aces-
tuia indemnizaţia de tutore pentru copilul aflat 
sub protecţie. Avocatul parlamentar a sesizat 
consiliul raional Teleneşti, pentru a solicita 
declanşarea unei anchete de serviciu la ac-
ţiunile primarului şi repunerea în drepturi a 
petiţionarului. Ca răspuns, consiliul raional 
Teleneşti „urmează” să atace în contencios 
administrativ acţiunile primarului, pentru a se 
relua plata indemnizaţiilor în favoarea petiţi-
onarului. Este de menţionat că acest răspuns 
a fost primit abia peste 2 luni de la sesizarea 
consiliului raional.  

În opinia avocatului parlamentar, este inad-
misibilă o asemenea reacţie din partea organe-
lor de drept, chemate să intervină în soluţio-
narea unor probleme care, direct sau indirect, 
atentează la integritatea persoanei, îi lezează 
drepturile şi îi pun în pericol viaţa. „Instituţi-
ile statului se confruntă cu probleme la nivel 
funcţional şi anume în ceea ce priveşte selec-
tarea  angajaţilor, care, din păcate, dau dovadă 
de lipsă de competenţă şi profesionalism, se 
bazează pe relaţii de cumetrism, care, pînă la 
urmă, afectează eficienţa activităţii în scopul 
respectării drepturilor omului. Aşa nu vom re-
uşi niciodată să realizăm ceva, dacă nu va exis-
ta o coerenţă în activitate, o succesivitate şi o 
obiectivitate în acţiunile întreprinse pentru so-
luţionarea multiplelor probleme”, a mai adău-
gat avocatul parlamentar Tamara Plămădeală.

S. C.
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Inundaţiile din vara curentă au 
provocat pierderi în valoare de 65 
milioane de dolari, iar pe 23 august 
vor demara lucrările de construcţie 
a caselor pentru sinistraţii din raio-
nul Hînceşti.  Premierul Vlad Filat 
a vizitat, pe 16 august, barajul din 
Nemţeni şi s-a întâlnit cu sinistra-
ţii din satul Cotul  Morii. Aceştia 
au  discutat subiecte ce ţin de pre-
conizata construcţie a caselor noi, 
achiziţionarea unor case din zona 
limitrofă, despăgubirea celor care 
vor dori să primească bani pentru 
imobilele lor etc.     

Vlad Filat le-a spus sinistraţi-
lor că ei sînt acei care urmează să 
decidă forma în care vor fi despă-
gubiţi, avînd la dispoziţie trei op-
ţiuni în acest sens: li se procură o 
casă în regiune, li se construieşte 
una nouă, li se alocă o sumă de 
bani, echivalentă ca valoarea imo-
bilului ce va fi stabilită de experţi.  
Premierul i-a asigurat pe sinistraţi 
că vor avea acoperiş deasupra ca-
pului pînă la începerea sezonului 
rece. 

„Localitatea pe care o vom con-
strui pentru Dvs. va fi una model. 
Veţi avea infrastructură, apeduct, 
şcoală, grădiniţă, centru comercial, 
şi cîte 12 ari pe lîngă casă. Locu-
inţele vor avea cîte două, trei sau 
patru odăi şi vor fi distribuite în 
funcţie de numărul de membri ai 

Luni, 23 august, va începe construcţia caselor pentru sinistraţi
familiilor”,  a precizat prim-minis-
trul. 

Mai mult decît atît, Vlad Filat 
spune că va solicita companiilor 
de construcţii să angajeze şi sătenii 

la construcţia caselor, remuneraţi, 
bineînţeles. „Oamenii ajută, oferă 
ajutor, dar trebuie şi dumneavoas-
tră să puneţi umărul şi să ajutaţi.

– O să plătiţi?
– Sigur, în cadrul contractelor 

pe care le veţi încheia  cu construc-
torul, toţi muncitorii vor fi plătiţi”, 
a precizat Filat.

În altă ordine de idei, Vlad Filat 
a cerut să fie informat permanent 

despre asigurarea sinistraţilor cu 
alimente, apă potabilă şi condiţii 
de cazare. Totodată, s-a menţionat 
că unele unităţi comerciale din re-
giune au majorat preţul la pîine cu 

25-75 bani, producătorul din raion 
nemajorînd preţul.

„Norma legală impune un adaos 
comercial maxim la ceea ce ţine de 
comercializarea produselor de pa-
nificaţie, să fiţi implicaţi imediat la 
verificare şi să fiu informat cine şi 
de ce şi-a permis aceste majorări şi 
asta înseamnă şi sancţiuni”, susţine 
premierul.

„Agricultorii vor fi 
despăgubiţi”

În acelaşi timp, Filat a dat asi-
gurări că gospodarii pe terenurile 
cărora vor fi construite case pentru 
sinistraţi vor fi despăgubiţi. O co-
misie urmează să facă evaluarea 
pagubelor suportate de agricultori. 

„Vor fi despăgubiţi şi procedura 
respectivă să nu încerce să o stabi-
lească ei. Este o procedură stabilită 
legală, va lucra comisia de evalu-
are şi va stabili exact valoarea  şi 
despăgubirea va veni în procedură 
legală. Să nu existe semne de între-
bare că nu vor primi aceste despă-
gubiri”, a menţionat Filat.

500 de lei pentru 
sinistraţi

Premierul a spus că sinistraţii 
vor primi acum încă un ajutor ma-
terial în sumă de 500 de lei. Potrivit 
acestuia, la Cotul Morii şi Nemţeni 
au început să activeze comisiile lo-
cale de evaluare a stării imobilelor 
afectate de inundaţii.

„Se face proces-verbal de con-
statare a realităţii.  Sînt poze la fi-
ecare proces-verbal. La moment la 
această casă gospodarul insistă să 
intrăm şi să vedem ce este în casă. 
Nu este necesar, noi vedem că şi 
aşa casa este avariată. Majoritatea 
merg la demolare”, susţine inspec-

torul de stat în construcţii din raio-
nul Hînceşti, Vladimir Bleşcioc.

Pînă vor trece în casă nouă, să-
tenii continuă să scoată apa şi să 
salveze ce le-a mai rămas din ceea 
ce au agonisit o viaţă.

„Nu pot ajunge în gospodăria 
mea. Apa este  pînă la brîu. Locu-
iesc la o femeie din satul Obileni. 
Ne simţin ca străini şi pe drumuri. 
Vreau foarte mult să ne facă cît mai 
repede casă”, susţine Lidia Cuşciuc, 
locuitoare a satului Cotul Morii.

Cît priveşte elevii din familile 
sinistrate, Filat  a dat asigurări că 
aceştia vor fi şcolarizaţi, fiind asi-
gurat transport pentru cei care vor 
merge la studii în alte localităţi.  

Un alt subiect al discuţiilor a ţi-
nut de posibila strămutare a cîtorva 
zeci de case. Premierul a spus că la 
prima etapă urmează să fie asiguraţi 
cu locuinţe cei care şi le-au pierdut 
în urma inundaţiilor, iar restul pro-
blemelor, inclusiv cea privind stră-
mutarea caselor respective, vor fi 
examinate pe parcurs. „Vă îndemn 
să nu vă informaţi din zvonuri. Sîn-
tem tot timpul gata să vă răspun-
dem la întrebările pe care le aveţi. 
Vă rog să nu permiteţi ca cineva să 
speculeze şi să profite de pe urma 
situaţiei în care vă aflaţi”, a conchis 
prim-ministrul.  

S. C. 

Cronica
Meseriaş în smulsul 

lănţişoarelor de aur de la gîtul 
fetelor reţinut

Un tînăr de 26 de ani a fost reţinut de către 
angajaţii Comisariatului de poliţie al sectoru-
lui Buiucani din capitală, fiind suspectat de 

comiterea a 
trei jafuri. 

Acesta ar 
fi smuls lăn-
ţişoarele de 
aur de la gîtul 
a trei fete, cu 
vîrste cuprin-
se între 22 
şi 25 de ani. 

Unul dintre lănţişoare costa 16 mii de lei, potri-
vit plîngerii depuse de una dintre victime. 

Tipul se apropia pe neobservate de fată, în 
scara casei sau în alt loc ferit de ochii lumii, 
smulgea  cu repezeciune lanţul de la gît şi se 
făcea nevăzut. Cazurile s-au întîmplat între 7 
şi 10 august în sectorul Buiucani. 

Tînărul, locuitor al comunei Dumbrava, 
le-a spus poliţiştilor că aurul îl preda la o casă 
de amanet din acelaşi sector al capitalei, la 
preţuri nesemnificative. 

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă 
pînă la 6 ani de închisoare şi o amendă de pînă 
la 20 000 lei.

Femeie bătăuşă: A lovit cu 
sălbăticie un bărbat pînă l-a 

lăsat lat în stradă
O femeie, în vîrstă de 36 de ani, din ra-

ionul Călăraşi, a fost condamnată la 4 ani de 
închisoare pentru jaf. Tînăra a fost acuzată că 
a bătut un bărbat pînă l-a lăsat imobilizat în 
stradă, după care l-a deposedat de bunuri, în 
valoare de 3200 de lei. 

Potrivit Procuraturii Botanica, totul s-a pe-
trecut pe 11 august, în jurul orelor 23.00, pe 
strada Sarmizegetusa din capitală. Femeia, îm-
preună cu un bărbat necunoscut, s-a apropiat 
de un alt bărbat, l-a lovit cu mîinile şi picioa-
rele pînă cînd victima nu s-a mai mişcat, după 
care i-au luat telefonul mobil, 10 lei, ceasul de 
mînă, centura din piele şi inelul de cununie, în 
total bunuri în valoare de 3200 lei. 

Hoaţa nu s-a bucurat însă prea mult de is-
prava ei. În scurt timp, în apropierea locului 
comiterii infracţiunii, femeia a fost reţinută de 
poliţişti. 

Aceasta, se pare, nu este la prima încercare 
de acest fel. Oamenii legii au stabilit că feme-
ia a fost anterior condamnată de 3 ori. Ultima 
dată a fost eliberată din puşcărie în 2006. 

Acum bătăuşa îşi va petrece următorii 4 
ani într-un penitenciar pentru femei. 

Sentinţa poate fi atacată în instanţa supe-
rioară.

Noi detalii în dosarul 7 aprilie
Procuratura Generală a prezentat noi sec-

venţe video surprinse în noaptea lui 7 aprilie 
2009, în care se vede cum o persoană, identi-
ficată de procurori drept un funcţionar de rang 
înalt, loveşte protestatarii. 

În imaginile video, tinerii sînt reţinuţi de 
poliţişti în civil, urcaţi cu forţa în taxiuri şi în-
tr-o remorcă a Brigăzii cu destinaţie specială 
„Fulger” şi transportaţi la comisariate. Reţine-
rea are loc pe strada Puşkin, lîngă magazinul 
„Gemenii”. La un moment dat, în cadru apare 
funcţionatul respectiv, care aplică cel putin 
2-3 lovituri cu mîinile şi pumnii tinerilor ur-
caţi în pick-up-ul poliţiei. 

Procurorii spun că şoferii taxiurilor au fost 
deja identificaţi şi audiaţi. Ei au recunoscut 
persoana respectivă. De asemenea, au fost 
identificate toate persoanele transportate şi 
bătute în taxiuri. 

Acum, procurorii încearcă să găsească ti-
nerii din pick-up şi solicită tuturor persoanelor 
care se recunosc în imagini să vină la Procura-
tură pentru a fi recunoscute în calitate de victi-
me în dosarul 7 aprilie. 

Persoanele care se recunosc sînt rugate 
să apeleze la următoarele numere de telefon:  
27-86-40, 06-9999-663  06-9999-663 sau            
06-9999-495 06-9999-495. 

În video apare pentru cîteva secunde şi 
poliţistul suspectat de omorul tînărului Vale-
riu Boboc. Procurorii s-au ferit să le spună pe 
nume celor doi colaboratori de poliţie, spunînd 
doar că sînt persoane cunoscute. 

Potrivit Procuraturii, imaginile au fost fil-
mate cu o cameră portabilă şi au ajuns la pro-
curori de la filmoteca Ministerului Afacerilor 
de Interne, la începutul lunii mai. 

Două surori au fost bătute 
şi tîlhărite de un consătean
În baza probelor prezentate de procurori, 

un bărbat din r-ul Sîngerei a fost recent con-
damnat la 7 ani închisoare pentru răpirea a 
două persoane, atac tîlhăresc şi tentatvă de 
viol.

Potrivit procurorilor, făptaşul în vîrstă de 
31 ani, fiind în stare de ebrietate, deplasîndu-
se cu căruţa spre satul său şi întîlnind două 
consătene, le-a propus să urce în căruţă pen-
tru a merge împreună spre sat.

După ce a schimbat direcţia şi a condus 
spre un şes din apropiere, le-a aplicat mai 
multe lovituri victimelor, a încercat să între-
ţină raporturi sexuale cu acestea contrar vo-
inţei lor şi le-a sustras bunurile şi hainele de 
pe ele.

De menţionat că infractorul a mai fost an-
terior  în conflict cu legea.

Sentinţa poate fi atacată în instanţa supe-
rioară în modul stabilit de lege.

Poliţist din Basarabeasca 
prins cu mită

Un ofiţer opertiv superior de sector al Co-
misariatului de Poliţie Basarabeasca a fost 
reţinut, la 16 august dimineaţa, de ofiţerii 
anticorupţie în comun cu Direcţia Securitate 
Internă a MAI şi Procuratura Anticorupţie, 
fiind bănuit de corupere pasivă. 

Poliţistul, în vîrstă de 31 de ani, ar fi ex-
torcat de la un 
cetăţean 2000 
lei pentru a 
nu-l trage la 
r ă s p u n d e r e 
penală pen-
tru agresarea 
unei persoane 
din localitate. 

La mo-
mentul reţinerii, suma primită în mărime de 
1500 lei a fost depistată în sertarul mesei de 
serviciu într-o cutie cu inscripţia Genius. 

Pe numele poliţistului a fost deschis un 
dosar penal privind coruperea pasivă. 

De la începutul anului, Centrul Antico-
rupţie a reţinut 22 de poliţişti, suspectaţi de 
comiterea diferitor acte de corupţie.

În primele şase luni 53 000 de per-
soane au depus cereri pentru cetăţenia 
română, astfel, numărul cererilor de 
acordare a cetăţeniei române a crescut 
de zece ori în prima jumătate a acestui 
an faţă de aceeaşi perioadă din 2009. 
Majoritatea solicitărilor vin din partea 
moldovenilor.

Potrivit autorităţilor române pentru 
cetăţenie, în primele şase luni ale anului 
2009, numai 5000 de oameni şi-au de-
pus dosarele în acelaşi scop.

Creşterea bruscă a solicitărilor vine 
după modificările juridice în acest do-
meniu, în speţă Legea 354 din 2009. Nu 
mai e nevoie să fii căsătorit cu un ce-
tăţean român şi nici nu se mai pune la 
socoteală o anumită perioadă în care ai 
locuit între Carpaţi şi Dunăre, pentru a 
revendica dreptul la identitatea româ-
nească, relatează „România liberă”.

Printre persoanele care „au jurat cre-
dinţă patriei” se numără şi doi foşti lup-
tători în războiul de pe Nistru, izbucnit 
în 1991. Cu cetăţenia română în buzu-
nar, cei doi se vor întoarce în Republica 
Moldova, în satul lor de baştină,  Coşni-
ţa, continuîndu-şi viaţa ca agricultori.

De 10 ori mai multe cereri 
pentru cetăţenia 

română – majoritatea din 
partea moldovenilor 
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Care sînt prevederile legale ce se referă la 
protecţia drepturilor copilului. Cum este protejat 
acesta în cadrul familiei şi cine îl apără în afara 
relaţiilor de familie. 

Victoria Căpăţină,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform prevederilor 
articolului 53 din Codul fa-
miliei copilului i se garan-
tează apărarea drepturilor 
şi intereselor sale legitime. 
Apărarea drepturilor şi inte-
reselor legitime ale copilului 
se asigură de părinţi sau per-
soanele care îi înlocuiesc, iar 
în cazurile prevăzute de lege 
– de procuror, autoritatea tu-
telară sau de alte organe abi-
litate. Minorul care a căpătat 
capacitatea deplină de exer-
ciţiu pînă la atingerea ma-
joratului îşi apără drepturile 
şi interesele legitime de sine 
stătător. Copilul are dreptul 
la protecţie contra abuzuri-
lor, inclusiv contra pedepsei 
corporale din partea părinţi-
lor sau a persoanelor care îi 
înlocuiesc.

 În cazul încălcării drep-
turilor şi intereselor legitime 

ale copilului, inclusiv prin 
neîndeplinirea sau îndeplini-
rea necorespunzătoare de că-
tre părinţi (a unuia dintre ei) 
a obligaţiilor de întreţinere, 
educaţie şi instruire, sau în 
cazul abuzului de drepturile 
părinteşti, copilul poate să 
se adreseze de sine stătător 
autorităţii tutelare pentru 
apărarea drepturilor şi inte-
reselor sale legitime, iar de 
la vîrsta de 14 ani – instan-
ţei judecătoreşti. Persoanele 
cu funcţii de răspundere şi 
alţi cetăţeni care ştiu despre 
existenţa unui pericol pentru 
viaţa sau sănătatea copilului, 
despre încălcarea drepturilor 
şi intereselor lui legitime sînt 
obligaţi să comunice acest 
fapt autorităţii tutelare, fă-
cînd tot posibilul pentru a 
proteja drepturile şi interese-
le legitime ale copilului.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs., trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. a. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(august 2010,  nr. 31(338)

&

Regulamentul-tip cu pri-
vire la funcţionarea cantine-
lor de ajutor social care este 
elaborat în conformitate cu 
Legea nr.81-XV din 28 fe-
bruarie 2003 privind canti-
nele de ajutor social are drept  
scop   determinarea modului 
de organizare şi funcţionare 
a cantinelor de ajutor social, 
monitorizarea ac-
tivităţilor cantine-
lor de ajutor social 
pentru persoanele 
socialmente  vul-
nerabile, realiza-
rea obiectivelor 
activităţii cantine-
lor de ajutor so-
cial, desemnarea 
categoriilor de 
persoane social-
mente vulnerabi-
le care  necesită 
această formă de 
ajutor social şi de-
servirea persoane-
lor imobilizate. 

Conform pre-
vederilor Regula-
mentului menţio-
nat, de serviciile 
cantinelor de aju-
tor social benefi-
ciază următoarele 
categorii de persoane social-
mente vulnerabile, ale căror 
venituri lunare, pe anul prece-
dent, constituie 1-2 pensii mi-
nime pentru limită de vîrstă:

a) persoanele care au atins 
vîrsta de pensionare (fără do-
miciliu, fără susţinători legali, 
fără venituri sau cu venituri 
mici);

b) invalizii;
c) copiii pînă la 18 ani 

(din familiile cu mulţi copii, 
monoparentale şi din alte fa-
milii considerate socialmente 
vulnerabile în baza anchetei 
sociale întocmite de secţiile 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei (direcţia generală 
asistenţă socială).

Persoanele cuprinse în ca-
tegoriile menţionate benefi-
ciază de serviciile cantinelor 
de ajutor social, în condiţiile 
prevăzute de Regulamentul-
tip,  pe o perioadă de cel mult 
30 de zile în trimestru (120 de 
zile anual).  Nu beneficiază de 

Cantinele de ajutor social
serviciile cantinelor de ajutor 
social persoanele, cărora le 
sînt aplicabile reglementă-
rile legislaţiei privind pro-
tecţia socială a şomerilor şi 
reintegrarea lor profesională.  
Dreptul la serviciile cantinei 
de ajutor social se stabileşte 
în baza următoarelor docu-
mente:

a) cererea-tip a solici-
tantului adresată primarului 
satului (comunei), oraşului 
(municipiului), pretorului (în 
municipiul Chişinău), la care 
se anexează copiile, după caz, 
ale:

 – buletinului de identitate 
(paşaport) sau adeverinţei de 
naştere, pentru cei care nu au 
atins vîrsta majoratului;

– adeverinţelor de naştere 
ale tuturor copiilor (pentru fa-
miliile cu mulţi copii);

– certificatului despre 
componenţa familiei, eliberat 
de primărie, sau extrasului 
din cartea de imobil;

– certificatului de divorţ;
– adeverinţei medicale a 

solicitantului, care să certifi-
ce că acesta nu suferă de boli 
transmisibile;

b) alte acte ce atestă starea 
social-vulnerabilă  a familiei 
solicitantului:

– adeverinţa de la primă-
rie, confirmînd că solicitantul 

nu are în proprietate pămînt 
– teren agricol, sau, dacă îl 
posedă, nu obţine venit de pe 
el din cauza calamităţilor na-
turale sau din alte motive  în-
temeiate;

– adeverinţa de salarizare, 
cu specificarea salariului net, 
ajutorului de şomaj etc.

Reprezentanţii primări-

ilor, în comun cu specialiş-
tii secţiile asistenţă socială şi 
protecţie a familiei (direcţia 
generală asistenţă socială), 
perfectează anchetele sociale 
ale solicitanţilor serviciilor 
prestate de cantinele de ajutor 
social, în baza cererii depuse 
de aceştia, cu anexele respec-
tive, şi le prezintă lunar spre 
examinare grupului de lucru, 
format din specialiştii secţiile 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei (direcţia generală 
asistenţă socială), reprezen-
tanţi din primărie (pretură) şi 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
obşteşti. În urma evaluării, 
se  stabileşte dreptul şi durata 
beneficierii persoanei solici-
tante de serviciile cantinei de 
ajutor social. Reprezentantul 
primăriei (preturii) informea-
ză fiecare solicitant despre 
rezultatele evaluării anchetei 
sociale.  Listele beneficiarilor 
de hrană la cantina de ajutor 
social se perfectează de că-

tre secţiile asistenţă socială şi 
protecţie a familiei (direcţia 
generală asistenţă socială), 
în baza evaluării anchetelor 
sociale, şi se prezintă pentru 
aprobare primarilor (pretori-
lor) unităţilor administrativ-
teritoriale.

Cantinele de ajutor social 
prestează, după caz, persoa-

nelor ce fac parte din 
categoriile de benefi-
ciari stabilite de lege, 
următoarele servicii:

– prepararea şi ser-
virea  zilnică a unei 
mese de persoană (de 
regulă, a prînzului);

– aprovizionarea 
beneficiarilor, contra 
cost, de la sediul unită-
ţilor de alimentare pu-
blică, cu produse agro-
alimentare de bază, la 
preţurile  achiziţionă-
rii acestora;

– livrarea gratuită 
la domiciliu a hranei, 
numai pentru per-
soanele socialmen-
te-vulnerabile care, 
din motive obiective 
(constatate în ancheta 
socială), nu se pot de-
plasa la sediul cantinei 

de ajutor social;
– pregătirea şi distribui-

rea gratuită a hranei pentru 
o masă zilnică la domiciliu, 
prin centre mobile de deser-
vire (echipe de lucru instituite 
în acest scop, asigurate de că-
tre autorităţile administraţiei 
publice locale cu transport şi 
echipament  pentru deservi-
re).

Administraţia cantinei  în-
tocmeşte graficul săptămînal 
de prestare a serviciilor, care 
este adus la cunoştinţa bene-
ficiarilor. Fiecare deservire cu 
hrană se   confirmă de către 
beneficiar prin semnătură.

Cantinele de ajutor so-
cial trebuie să  corespundă 
regulilor sanitare în vigoare 
pentru unităţile de alimenta-
ţie publică şi să deţină autori-
zaţie sanitară de funcţionare, 
eliberată de organele servi-
ciului sanitaro-epidemiologic 
de stat, în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare.

Instituţile de învăţămînt din ţară duc lipsă, în spe-
cial, de profesori de matematică, fizică şi informatică. 
Declaraţia aparţine şefului Direcţiei resurse umane a 
Ministerului Educaţiei, Nicolae Ghenciu, care apreciază 
că deficitul de cadre didactice poate fi compensat prin 
atragerea absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt supe-
rior care au studiat în bază de contract, alături de cei cu 
studii la buget. 

Potrivit lui Nicolae Ghenciu,183 locuri vacante pentru 
profesori de matematică vor fi acoperite cu doar 98 absol-
venţi ai instituţiilor de învăţămînt superior, din necesarul 
de 95 de fizicieni există doar 77 de cadre noi, iar cele 67 
locuri vacante pentru profesori de informatică vor fi ocu-
pate de numai 58 de absolvenţi. 

În ansamblu perntu anul de studii 2010, instituţiile de 
învăţămînt din Moldova au nevoie de încă 1156 profesori. 
Ministerul Educaţiei speră că locurile vacante vor fi aco-
perite, în principal, de absolvenţii, studiile cărora au fost 
finanţate de la buget. 978 absolvenţi au fost deja reparti-
zaţi în şcoli, gimnazii şi licee. Dacă aceştia vor ajunge la 

Şcolile duc lipsă de profesori de matematică, fizică şi informatică 

şcoală, va fi clar aproximativ într-o săptămînă după începutul 
anului învăţămînt. 

„Studenţii care şi-au făcut studiile în baza contractului nu 

sînt obligaţi să muncească în şcoli”, spune Nicolae Ghen-
ciu. „Totuşi, sperăm ca ei să-şi dorească să lucreze cu co-
piii, astfel vom asigura toate şcolile cu cadre didactice”, 
afirmă el. 

În acelaşi timp, practica anilor precedenţi demonstrea-
ză că nici absolvenţii de la buget nu respectă repartizarea, 
deşi sînt obligaţi să o facă în condiţiile cînd statul le-a fi-
nanţat studiile. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, tinerii specialiştii, absol-
venţi ai instituţiilor de învăţămînt superior beneficiază de 
un ajutor de 30 mii lei, iar absolvenţii cu studii medii spe-
ciale – de 24 mii lei. În anul 2008 au beneficiat de acest 
ajutor 495 de tineri specialişti, în 2008 – 495, în 2009 – 
476. Sumele sînt achitate în cîteva tranşe timp de 3 ani. 

„Se pare că nici acest lucru nu atrage cadrele pedago-
gice în localităţile rurale”, spune Nicolae Ghenciu, subli-
niind că principalul factor determinant rămîne a fi salariul 
mult prea mic pentru necesităţile cotidiene. În anul 2009, 
salariul mediu al unui profesor a fost de 2641 lei.  
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Nizam-Group”, Chi-
şinău, pentru data de 2 septembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Royal-Progres” pri-
vind încasarea a 8144 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Cebamor”, satul Zastînca, Soroca, 
pentru data de 7 septembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SA „Făuritorul” Soroca.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Şabanov”, raionul Soroca, pentru 
data de 7 septembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SA „Făuritorul”, oraşul Soroca.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Medgo Lux”, pentru data de 8 oc-
tombrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Cons-Parcaj” privind încasarea datoriei de 
20 311,08 lei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Media Lider”, pentru data de 14 
octombrie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SA ,,Termocom”.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stînca Elena, pentru data de 27 sepembrie 2010, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantului Strugaru Ion 
privind radierea de la evidenţă.

 Judecător   Ştefan Niţă

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Corneţchi Cor-
neliu Sergiu, pentru data de 12 octombrie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în legătură cu exa-
minarea cauzei civile înaintată de Bobeico Nadejda, Buhai 
Andrei privind încasarea prejudiciului cauzat.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Griţco Valentin, pentru data de 20 octombrie 2010, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calita-
te de pîrît în cauza civilă la acţiunea SA „Termocom” privind 
înlăturarea obstacolelor.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Damaschin 
Tatiana, Damaschin Sviatoslav, pentru data de 16 septembrie 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 
25) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea lui Damas-
chin Simion privind partajarea averii succesorale.

Judecător     S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Borushova Asyat, Borushov Abakar, Carauş Corne-
liu, Carauş Ana, pentru data de 12 octombrie 2010, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea „Termocom” SA privind 
înlăturarea obstacolelor în deservire.

Judecător                                    Svetlana Garştea-Bria
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 
ale Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea 
cet. Ieşcanu Constantin Constantin, născut la 09.04.1984 cu 
ultimul domiciliu cunoscut: or. Cahul, str. Lăutarilor nr. 108, 
pentru data de 9 septembrie 2010, ora 8.30, la şedinţa de ju-
decată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît 
în cauza civilă cu nr. 2-1193/2010 la cererea reclamantei Za-
soviţcaia Olesea privind decăderea din drepturile părinteşti.

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a 
probelor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va 
fi examinată în lipsa lui. 

 Judecător  Vitalie Movilă 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Cazacu Ma-
xim Stanislav, loc. s. Sofia, Drochia, pentru data de 7 septem-
brie 2010, ora 8.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai 
nr. 14, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă privind desfa-
cerea căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere pentru un 
copil minor comun într-o sumă bănească fixă.

Judecător  L. Trocin 

www
 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 

ale Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea 
cet. Lungu Diana Vladimir, născută la 17.07.1985, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut: satul Borceag, Cahul, pentru data 
de 10 septembrie 2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în 
cauza civilă cu nr. 2-1146/2010 la cererea reclamantului 
Lungu Eduard privind scutirea de plata pensiei pentru în-
trţinerea copiilor.

 Pîrîtei i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a 
probelor şi de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi 
examinată în lipsa ei. 

 Judecător  Vitalie Movilă 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Ştefan Io-
nel-Adrian Ionel, domiciliat în satul Boldureşti, Nisporeni, 
pentru data de 9 septembrie 2010, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 15) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-446/2010 privind desfacerea căsă-
toriei. 

 Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Diana Cristian
www

Judecătoria Rezina, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Molceanovschi Andrei Valeriu, 
pentru data de 28 septembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (Rezina, str. Voluntarilor nr. 3, sala nr. 3) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Natalia Molceanovschi 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  T. Leahu

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

Doar fiecare al cincilea orăşean se de-
clară pe deplin mulţumit de jobul pe care 
îl are din toate punctele de vedere. Pentru 
aceştia salariul ar putea fi suficient pentru 
modul de viaţă pe care îl duc, sau la mo-
ment contează mai puţin, arată un studiu 
realizat de Magenta Consulting pe un eşan-
tion reprezentativ de 1400 de respondenţi, 
cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 65 ani din 24 
de localităţi urbane din Moldova (marja de 
eroare +/-2,6%). 

Analizînd cît de mult le place serviciul 
pe care îl au pe domenii de activitate, Ma-
genta a determinat că cei mai nemulţumiţi 
sînt cei care lucrează în domeniul agricultu-
rii, comerţului şi deservirii. Totodată, anga-
jaţii din domeniul construcţiilor şi comerţu-
lui într-o măsură mai mare şi-ar dori un alt 
loc de muncă, dar rămân să activeze doar 
pentru că salariul este bun. Cei mai entuzi-
aşti lucrători îi găsim în medicină, sănătate 
şi administraţia publică, aceştia într-o pon-
dere mai mare au menţionat că le place ceea 
ce fac, chiar dacă salariile sînt mici. Luînd 
în considerare mai mulţi factori motivaţio-
nali, cei mai mulţumiţi de serviciul pe care 
îl au sînt angajaţii din domeniul telecomu-
nicaţiilor  şi transportului.

Din analiza datelor s-a determinat că 
61% dintre respondenţi sînt angajaţi. Cele-
lalte 39% nu reprezintă doar şomerii, dar şi 
studenţii, persoanele în vîrsta de pensionare 

Fiecare al cincilea orăşean din Moldova 
este pe deplin mulţumit de jobul său, 

arată un studiu Posturile de radio şi televi-
ziune, precum şi presa scrisă, 
inclusiv din regiunea transnis-
treană şi UTA Gagauz-Yeri, 
au probleme, în unele cazuri 
foarte serioase, cu respectarea 
normelor şi principiilor deon-
tologice, ceea ce trezeşte sem-
ne de întrebare 
privind caracterul 
etic şi responsabil 
al actului jurnalis-
tic,  relevă primul 
raport de moni-
torizare, elaborat 
de Centrul pentru Jurnalism 
Independent, în cadrul proiec-
tului „Fortificarea capacităţii 
mass-media de a reflecta su-
biectele de interes public”.

Raportul de monitorizare, 
care a evaluat în luna iunie 
calitatea reflectării de către 
15 instituţii mass-media a 
subiectelor de interes public, 
constată că: 

– politica editorială a zia-
relor nu este adaptată/ modi-
ficată în raport cu temele de 
interes public major. Astfel, 
subiectele care ţin de relaţiile 
externe şi soluţionarea dife-
rendului transnistrean ocupă 
un spaţiu editorial exagerat de 

mare, în detrimentul subiecte-
lor sociale şi economice acu-
te (sărăcia, şomajul, calitatea 
vieţii, corupţia etc.); 

– toate ziarele monitori-
zate au probleme (în unele 
cazuri, foarte serioase) cu 
respectarea normelor şi prin-

cipiilor deontologice privind 
numărul şi echilibrul surse-
lor/ opiniilor, poziţia autoru-
lui, tonalitatea expunerii; în 
unele cazuri limbajul utilizat 
este defectuos, ceea ce trezeş-
te semne de întrebare privind 
caracterul etic şi responsabil 
al actului jurnalistic; 

– temele de interes sporit 
pentru populaţie au o vizibi-
litate diferită la televiziuni-
le monitorizate şi necesită o 
echilibrare prin planificare 
adecvată; 

– toate posturile de televi-
ziune au folosit dezechilibrat 
sursele de opinie, evitînd să 
asigure diversitatea „protago-

Mass-media din Moldova are probleme 
cu respectarea normelor şi principiilor deontologice 

niştilor”. Opinia „funcţiona-
rilor” în materiale a fost una 
dominantă, fapt ce determină 
devieri de la zona informării 
publicului spre zona manipu-
lării; 

– unele televiziuni au difi-
cultăţi la capitolul „echilibrul 

surselor”. Al-
tele au încălcat 
frecvent princi-
piul imparţiali-
tăţii, iar un post 
de televiziune 
are probleme 

de etică jurnalistică prin utili-
zarea limbajului defectuos; 

– jurnaliştii de la posturile 
de radio se confruntă cu difi-
cultăţi în frecvenţa abordării 
echilibrate a temelor de inte-
res sporit pentru cetăţeni şi, în 
special, cu dificultăţi în abor-
darea protagoniştilor ca surse 
de informaţie. Este necesară, 
de asemenea, o implicare mai 
activă a jurnaliştilor în reali-
zarea materialelor. 

În baza raportului, experţi 
locali şi din străinătate vor 
elabora un program de instru-
ire a jurnaliştilor, ce va fi im-
plementat pe parcursul a trei 
luni. 

şi cele inapte de muncă. De asemenea, în 
această categorie se încadrează şi persoane-
le casnice.

Dintre locuitorii mediului urban parti-
cipanţi la studiu, care au un loc de muncă, 
71%  sînt mulţumiţi în general de serviciul 
pe care îl au. Totodată, chiar dacă jumăta-
te dintre respondenţi fac ceea ce le place,  
aceştia declară că salariul este mai mic decît 
şi-ar dori sau nu ar corespunde cheltuielilor 
pentru o viaţă decentă.

Ponderea celor care nu sînt satisfăcuţi de 
jobul pe care îl au şi care ar prefera să aibă o 
altă activitate constituie 19%. Mai există şi 
persoane care, chiar dacă fac ceea ce nu le 
place, îşi îndeplinesc atribuţiile de la postul 
actual de muncă în mare parte din motivul 
că salariul este unul foarte bun. Cota aces-
tora este de 10% dintre angajaţi.

Faptul că 71% dintre respondenţi au 
spus că sînt mulţumiţi de serviciul pe care 
îl au la moment constituie, conform apre-
cierii date de Magenta, un indicator al unui 
mediu prielnic de muncă în general, iar în-
suşi faptul că au unde munci îi face fericiţi 
şi cît de cît împliniţi.  În acelaşi timp ar fi 
bine de luat în calcul alte probleme existen-
te precum salariul mai mic, sau lipsa fac-
torilor motivaţionali de ordin psihologic, 
rezolvarea cărora ar putea duce la o stare de 
satisfacţie generală la locul de muncă, reco-
mandă Magenta.
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„Vector-Tur” vă 
propune cele mai 
avantajoase oferte  
pentru sezonul es-
tival. Veţi petrece 
vacanţe de vis  pe 
litoralele din Bul-
garia, Turcia, Ro-
mânia şi Ucraina 
la preţuri accesi-
bile. Avem oferte 

A g e n ţ i a 
de turism 

pentru orice gust şi orice exi-
genţă.

Viza, asigurarea, transpor-
tul şi cazarea sînt incluse.

poate muri de fiecare data cînd doarme! i se 
opreşte inima în somn

Somnul este o prioritate pentru 
majoritatea copiilor de 11 ani, însă 
pentru Liam Derbyshire, somnul 
este o chestiune de viaţă şi moarte. 
Băiatul suferă de o boală care-i face 
inima să se oprească de fiecare dată 
cînd adoarme, scrie „Fox News”.

Deşi iniţial medicii i-au spus părinţilor lui Liam că nu 
va reuşi să supravieţuiască nici 6 săptămîni acestei teribilie 

Sinuzitele, rinitele, otitele, 
bronşitele şi nevralgiile sînt 
afecţiunile provocate de acest 
aparat, avertizează medicii.

Aerul condiţionat pare să 
fie o necesitate în perioadele 
caniculare, dar medicii aver-
tizează că folosirea neadecva-
tă a aparatelor duce la apariţia 
sau agravarea diferitor afecţi-
uni, informează gandul.info.

„Aparatele de aer con-
diţionat conţin foarte mulţi 
microbi care atacă sistemul 
respirator. Riscul apariţiilor 
pneumoniilor micotice este 
destul de ridicat”, atrage aten-
ţia dr. Aurel Nicolae, specia-
list în medicina generală.

Secretarul adjunct al So-
cietăţii ORL, dr. Mihai Său-
lescu, menţionează că acest 
tip de aparate dezvoltă fungi. 
„Astfel, organismul este pre-
dispus la sinuzite, rinite, oti-
te, bronşite şi nevralgii, care 
se pot croniciza”, adaugă dr. 
Săulescu. Potrivit medicului, 
copiii, în special nou-născu-
ţii, nu trebuie să stea într-o 
cameră în care aerul condi-
ţionat este pornit, deoarece 
sistemul imunitar al acestora 

este în formare şi organismul 
lor nu se poate apăra la fel de 
bine ca cel al unei persoane 
adulte.

Mai mult, trecerea rapidă 
de la atmosfera supraîncălzită 
de afară la răcoarea oferită de 
aerul condiţionat are efecte 
negative asupra sistemului 
imunitar, atenţionează me-
dicii. Potrivit acestora, ast-
fel pot apărea dureri de cap, 
tulburări digestive, tulburări 
nervoase odată cu creşterea 
riscului contactării de viru-
suri şi bacterii.

Cardiacii au risc 
de stop 

cardio-respirator
Specialiştii atrag atenţia 

asupra riscului ce poate apă-
rea atunci cînd aparatul de 
aer condiţionat este setat la 
o temperatură mult prea scă-
zută, comparativ cu cea de 
afară. „Pacienţii cardiaci sînt 
expuşi riscului de a face un 
stop cardio-respirator, deoa-
rece inima lor este nevoită să 
depună mai mult efort pentru 
a se adapta temperaturii”, 
susţine dr. Nicolae.

Pentru a preveni acest risc, 
medicii recomandă ca dife-
renţa de temperatură dintre 
exterior şi interior să nu de-
păşească cinci grade Celsius. 
„Această diferenţă este reco-
mandată şi pentru persoanele 
care sînt sănătoase. În plus, 
este indicat să nu ne expunem 
des unor astfel de fluctuaţii de 
temperatură”, recomandă dr. 
Mihai Săulescu.

În acelaşi timp, pentru a 
preveni apariţia diferitor boli 
ale căilor respiratorii speci-
fice aerului condiţionat, este 
indicat ca aerul să nu bată di-
rect spre noi.

Cum se întreţine 
aparatul de aer 

condiţionat
Medicii susţin faptul că 

acest aparat este purtător de 
microbi, iar mediul răcoros 
este unul propice pentru ca 
aceştia să se dezvolte. Astfel, 
se recomandă dezinfectarea, 
curăţarea sau înlocuirea filtre-
lor de aer la începutul sezonu-
lui cald, pentru a nu ne pune 
în pericol sănătatea.

maladii, băieţelul s-a „încăpăţînat” să trăiască 11 ani.
Cunoscută ca „Blestemul lui Ondine”, boala face ca bă-

ieţelului să i se oprească respiraţia de fiecare dată cînd mer-
ge la culcare.

Însă pe timpul nopţii este cuplat la un aparat care îl ajută 
să respire artificial, fiindu-i introdus un tub în gît.

Chiar dacă factura la electricitate este de multe ori incre-
dibil de mare, părinţii lui Liam sînt mulţumiţi că au reuşit 
să găsească o soluţie care le ţine băiatul în viaţă, ba chiar au 
cumpărat şi un generator în cazul în care se întrerupe curen-
tul electric pe timpul nopţii.

Tatiana RĂDuCANu, 
judecător CSJ – 55 de ani

Mult stimată doamnă Tatiana Răducanu, 
În această zi măreaţă pentru dumneavoastră 

vă aducem alese cuvinte de admiraţie şi recunoş-
tinţă, sincere felicitări, urări de bine şi sănătate.

Avansarea prin muncă, efort şi elan pe trep-
tele erarhice juridice poartă amprentele unei ire-
proşabile personalităţi, care cu siguranţă poate fi 
considerată un model de profesionalism, inteli-
genţă, verticalitate, probitate pentru noile gene-
raţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări vă do-
rim viaţă îndelungată plină de realizări şi bucu-
rii, cît mai multe clipe de înălţare şi satisfacţie 
sufletească.

La mulţi ani!  
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Nelea Podlisnic, judecător Drochia; Liubo-
vi Brînza, judecător Centru; Angela Corotchi, 
judecător Hînceşti; Vera Toma, judecător CA 
Bălţi; Ion Raropu, judecător Călăraşi; Gheorghe 
Ursan, judecător Teleneşti; Sergiu Daguţa, ju-
decător Ciocana; Petru Grumeza, preşedintele 
judecătoriei Căuşeni; Gheorghe Iovu, judecător 
CA Chişinău; Tudor Banu, procuror Şoldăneşti; 
Nicolae Tabuncic, procuror, şef-adjunct secţie 
în cadrul Procuraturii Generale; Ruslan Popov, 
procuror, şef-interimar direcţie în Procuratura 
Generală; Vitalie Bordea, procuror, şef-interi-
mar secţie în Procuratura Generală.

 Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi Adevărul 
să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar 
de împliniri şi realizări care să vă întregească de-
plin fericirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi 
Revista naţională  de drept

Cuplu afgan adulterin, omorît cu pietre 
Un cuplu afgan acuzat de adulter de către talibani a fost 

condamnat la moarte prin lapidare, în nordul Afganistanului, 
potrivit AFP.

O tînără, în vîrstă de 23 ani, deja lo-
godită, şi un bărbat însurat, de 28 de ani, 
au fost condamnaţi de către talibani de 
lapidare (omorîre cu pietre), în faţa a o 
sută de persoane, majoritatea talibani din 
districtul Imam Sahib (Kunduz).

Cuplul, care plecase din satul natal, a fost arestat la întoar-
cere de către talibani, care au aplicat charia (legea islamică).

„Talibanii au condamnat cuplul la moarte prin lapidare şi 
oamenii din mulţime au aruncat cu pietre pînă cei doi au mu-
rit”, a declarat Abdul Satar, un asistent la execuţie.

Insurgenţii cîştigă teren în ultimii doi ani în această parte 
din nordul Afganistanului.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

tori că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi 
ziarul. Noi avem nevoie de acest ajutor şi 

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

M e r i d i a n  j u r i d i c

Ce pericole ascunde aparatul de aer condiţionat


